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Propunere activități 2018 
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov 

 
Scopul Agenţiei este de a facilita cooperarea între unităţile administrativ – teritoriale membre pentru 
exercitarea în comun a competenţelor ce le revin prin lege, cu respectarea principiilor dezvoltării 
durabile :  
• progresul social, condiţionat de recunoaşterea şi admiterea nevoilor fiecărui individ;  
• protejarea eficientă a mediului;  
• utilizarea raţională a resurselor naturale;  
• păstrarea unui nivel ridicat şi sigur de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă. 
În mod practic, Agenţia este structura ce sprijină și informează membrii în vederea dezvoltării și 
implementării de proiecte de dezvoltare locală și regională. 
 
Principale obiective urmărite în activitatea ADDJB sunt: 

- Facilitarea dezvoltării durabile a județului Brașov; 
- Creşterea nivelului de absorbţie al fondurilor europene în judeţ, prin identificarea și atragerea 
de noi surse de finanțare și implementarea de proiecte;  
- Promovarea, protejarea, şi valorificarea patrimoniul natural, istoric şi cultural; 
- Îmbunătăţirea gradului de atractivitate a judeţului ca locaţie investiţională şi turistică; 
- Sprijinirea dezvoltării socio - economice a comunităţilor din judeţ;  

Concret echipa ADDJB își propune realizarea următoarelor acţiuni/ activități/ proiecte pentru 2017: 
 
Activitatea 1 

➢ Continuarea demersului de actualizare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov, prin 
consultarea autorităților publice din județ și identificarea principalelor nevoi ce vor trebui să își 
identifice soluții prin fondurile europene în perioada de programare (2014 – 2020). 
 
Documentul de planificare a fost realizat în 2010 de către ADDJB în parteneriat cu Consiliul Județean 
Brașov prin Fondul Social European - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, 
Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice. 
Prin proiect a fost creată baza necesară pentru parcurgerea paşilor următori în demersul planificării 
strategice la nivel de judeţ – determinarea viitoarelor linii directoare de dezvoltare, elaborarea unei 
strategii judeţene cu obiective clare şi măsurabile şi conceperea unui plan de acţiuni concrete care să 
ducă la îndeplinirea obiectivelor strategice propuse. 
Principalul rezultat al proiectului a fost realizarea documentului strategic de planificare „Strategia de 
dezvoltare a judeţului Brasov-orizonturi 2013-2020-2030” prin consultarea şi acordul actorilor implicati 
în acest demers al dezvoltării locale. 
Documentul a fost aprobat de către plenul Consiliului Județean Brașov în noiembrie 2010. 
În 2018, împreună cu Consiliul Județean Brașov, propunem derularae următoarelor: 

- actualizarea situației actuale (demografic, social, infrastructură, economie, turism); 



 
- colectare informații privind nevoile de dezvoltare ale comunităților locale din județ – vizite în 

teritoriu, discuții cu stakeholderi locali și județeni; 
- dezbateri și discuții cu factorii de decizie de la nivel județean (Consiliul Județean, primării, AMB, 

ADR, AJOFM, ISJ Brașov, instituții culturale, etc.) în vederea corelării obiectivelor strategiei cu 
nevoile actuale și propunerile pe termen mediu și lung ale administrației locale; 

- deplasări/ discuții și dezbateri în teritoriu pentru întâlniri zonale și individuale cu reprezentanți ai 
autorităților publice locale sau alți actori relevanți în dezvoltare; 

- actualizarea planului de măsuri de dezvoltare corelat cu nevoile și proiectele de dezvoltare ale 
autorităților locale. 

La finalul anul 2016 au fost solicitate autorităților publice principalele măsuri/ proiecte de investiții 
pentru perioada 2017-2020-2030 și s-a întocmit o baza de date care poate și folosită ca punct de 
plecare pentru definitivarea măsurilor și stabilirea priorităților. 
În 2017 Consiliul Județean a continuat demersul cu privire la identificarea nevoilor/ proiectelor/ 
obiectivelor de dezvoltare ale județului. 
Ne propunem ca la finalul lui 2018 să avem elaborat unui document programatic aprobat actualizat 
sau un plan de măsuri pe termen scurt, mediu și lung aprobat de către plenul Consiliului Județean 
Brașov. 
Îndeplinirea obiectului depinde și de implicarea și deschiderea Consiliului Județean Brașov. 
 
Activitatea 2 

➢ Sprijinirea membrilor în identificarea şi dezvoltarea de proiecte eligibile pentru finanțare prin fonduri 
structurale şi de coeziune, fonduri guvernamentale precum şi din fonduri proprii. 
În cadrul acestei activități vor fi derulate: 
- diseminarea informaţiilor referitoare la oportunităţile de finanţare (ghiduri de finanțare, fișe ale 
măsurilor) prin intermediul web site-ului www.addjb.ro, și transmiterea de informări scrise, 
săptămânal/ lunar cu informații privind lansarea ghidurilor de finanțare și precum și descrierea/ 
prezentarea liniilor/măsurilor de finanțare, surse de finanțare, etc.; 
- organizarea de seminarii de informare privind oportunitățile de finanțare ce pot fi valorificate 
de către autoritățile publice; 
- întâlniri cu reprezentanți ai autorităților locale (la sediul primăriilor sau la ADDJB) în vederea 
identificării de proiecte ce ar putea fi dezvoltate în comună/ oraș în corelare cu nevoile de dezvoltare 
și sursele de finanțare existente; 
- reactualizarea site-ului ADDJB - introducerea de informații actualizate despre proiectele 
autorităților, îmbunătățire structură site/ platformă site – newsletter. 
 
Activitatea 3 

➢ Oferirea de consiliere şi asistenţă membrilor ADDJB în elaborarea și implementarea de proiecte 
valorificând oportunităţile de finanţare existente, pliate pe nevoile reale ale comunităților; 
ADDJB va oferi suport în identificarea sursei de finanțare, identificarea tipurilor de beneficiari eligibili 
și a tipurilor de activități eligibile, va identifica împreună cu beneficiarii și proiectanții implicați, cea mai 
bună soluție pentru ca proiectul să fie fezabil. 
În implementarea de proiecte pe această măsură sunt vizate primăriile membre. 
 
În cadrul acestei activități vor fi derulate următoarele: 

1. Elaborare/ sprijin în elaborarea cererilor de finanțare și în întocmirea dosarelor de finanțare 
pentru membrii ADDJB – în urma unor solicitări și în limita capacității fizice/ a resurselor 
umane ale ADDJB. 

http://www.addjb.ro/


 
2. Verificarea și analiza studiilor de fezabilitate/ a documentațiilor de avizare a lucrărilor de 

intervenție din punct de vedere al conformității cu legislația națională în domeniu ai căror 
beneficiari sunt membrii ADDJB sau instituții din subordinea Consiliului Județean Brașov – în 
urma solicitării acestora și în limita capacității fizice/ a resurselor umane ale ADDJB. 

3. Planificarea dezvoltării durabile locale în acord cu nevoile, resursele şi oportunităţile 
comunităţilor locale – sprijin în elaborarea sau actualizarea strategiilor de dezvoltare 
locale ale comunelor și orașelor membre – la solicitarea acestora  

 
 
Activitatea 4 

➢ Oferirea de consiliere şi asistenţă în elaborarea și implementarea de proiecte, la solicitarea 
membrului Consiliul Județean Brașov, pentru CJ sau pentru unitățile din subordinea sa,: unități de 
cultură, unitățile sanitare și de protecție socială: 
- identificarea de surse de finanțare care să răspundă nevoilor unităților de cultură, unitățile sanitare 
și de protecție socială; 
- sprijin și consultanță în elaborarea dosarelor cererilor de finanțare; 
- sprijin în implementarea proiectelor; 
 
- sprijin în elaborarea cererii de finanțare pentru proiectul “Dotarea cu echipamente și aparatură 
medicală performante a  UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” ce se 
dorește a fi implementat în cadrul UPU a Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov Axa prioritară 8 - 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile 
sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin 
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la 
serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea 
calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, nr. apelului de proiecte 
POR/180/8/2,Operațiunea 8.2. B: Unități de primiri urgențe. 
- Sprijin/ consiliere în vederea implementării proiectelor pe care CJ le-a contractat și în care ADDJB a 
fost implicată în scrierea lor, cu un rol decisiv în aprobarea acestora: 

 „Sistem de management Integrat la standarde europene pentru administrația județului Brașov” 
cod SIPOCA 125 și cod MySMIS 110505, cu Autoritatea de Management a Programului 
Operațional Capacitate Administrativă (POCA); 

- ”Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de 
legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstretică-
Ginecologie Dr. I. A. Sbârcea Brașov”, solicitant Județul Brașov, cod SMIS 110264. 

 
 
Activitatea 5 

➢ Facilitarea de parteneriate şi colaborări (ale ADDJB sau ale membrilor) cu organizaţii din ţară şi din 
străinătate în vederea elaborării de proiecte concrete ce creează dezvoltare în cadrul comunităților; 
Exemplu Facilitarea de parteneriate pentru INTERREG pentru dezvoltarea de proiecte eligibile în 
prioritățile programului de finanțare. 
 
 
 
Activitatea 6 



 
➢ Elaborarea şi implementarea de proiecte proprii finanţate din fonduri europene, guvernamentale sau 

alte fonduri, atât în calitate de beneficiar, cât și în calitate de partener, în vederea atingerii scopului 
privind dezvoltarea durabilă a județului. 
În 2018 ADDJB implementează în calitate de beneficiar sau proiectele: 

- “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru” în cadrul POCU/82/3/7/Creșterea 
ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – Lideri de parteneriat 
Proiectul “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru” depus în cadrul apelului : 
POCU/82/3/7/ Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 
în care ADDJB este lider de parteneriat – a fost aprobat spre finanțare si s-a semnat contractul în 12 
ianuarie 2018 
Valoarea totală a proiectului 8.722.301,38 lei din care ajutor de minimis 5.649.811,20 lei. 
Durata proiectului 36 de luni. 
În cadrul proiectului, minimum 36 de planuri de afaceri vor fi sprijinite a se implementa în mediul 
urban, în diferite domenii non agricole, cu suma de 35.000 euro fiecare  
Grupul țintă eligibil al acestui proiect este format din 336 de persoane fizice cu domiciliul/reședința în 
Regiunea Centru, în unul dintre cele 6 județe (Brașov, Sibiu, Mureș, Covasna, Harghita și Alba) ce fac 
parte din categoriile: șomeri, persoane inactive (studenți, persoane casnice), persoane active, care au 
un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. În categoria 
persoane active sunt incluse și persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice 
autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale). Sunt excluse 
persoanele NEETs – tineri cu vârsta între 16 și 24 de ani, care nu urmează nicio formă de învățământ 
și nici nu au un loc de muncă. Toate cele 336 de persoane vor fi formate în domeniul 
antreprenoriatului unde, în cadrul cursurilor organizate vor primi sprijin pentru elaborarea planului de 
afaceri. 
Etapa de înscriere în Grupul Țintă  este 15 mai 2018 – 1 iunie 2018. Selecția se va face pe baza unei 
metodologii care se va publică și va fi disponibilă pe site-ul www.profitantreprenor.ro, pagina de 
facebook PROFIT ANTREPRENOR și va fi promovată de către cei 6 experți de informare și selecție 
grup țintă. 
În etapa de selectare a planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului, pot participa cele 
336 de persoane participante la cursul antreprenorial precum și terțe persoane. 
Planul de afaceri prevede crearea a minimum 2 locuri de muncă în termen de 6 luni de la data 
semnării contractului de subvenție. 
Pentru cele 36 de persoane selectate, proiectul oferă și efectuarea de stagii de practică într-o 
întreprindere a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă 
planului de afaceri selectat. În plus, aceștia vor beneficia de serviciile de consiliere/ consultanță/ 
mentorat în vederea implementării planurilor de afaceri. 
Ajutorul de minimis va fi acordat în două tranșe: 
Prima tranșă, în cuantum de maxim 75% din valoarea ajutorului de minimis, după semnarea 
contractului de subventie; Tranșa finală, reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de 
minimis, este condiționată de obligativitatea beneficiarului de a realiza venituri de minim 30% din 
valoarea tranșei inițiale, în termen de 12 luni de la înființare. În cazul neîndeplinirii acestei condiții, 
tranșa a doua nu se va acorda. 
 

- Proiectul Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MALIN) în cadrul 
POCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând 
minorității roma (acele comunitați în care populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% 
din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin 
implementarea de măsuri integrate – partener. 

http://www.profitantreprenor.ro/


 
Acest proiect la care ADDJB a elaborat pentru membrul primăria Codlea, gestionând tot procesul de 
depunere a aplicației, coordonare a parteneriatului format din 6 membri și de realizare a analizei 
preliminare - etapă obligatorie pentru depunerea proiectului, este unul dintre puținele proiecte de la 
nivel național care au trecut de faza de verificare administrativă și a eligibilității, obținând ulterior un 
punctaj de peste 90 de puncte și locul 12 la nivel național. 
În perioada 29 august 2017-28 august 2020, ADDJB are rolul de partener, fiind responsabil cu 
implementarea activității Intervenții în domeniul combaterii discriminării și promovării 
multiculturalismului cu sub-activitățile Campanie combaterea discriminării și Stimularea 
participării la soluționarea problemelor comunității.  
Pentru implementarea acestei activități, ADDJB gestioneaza 1.382.144,55 lei și are responsabilitatea 
atingerii următoarelor rezultate:   

➢ minim 26 de sesiuni de informare din cadrul campaniei de combatere a discriminarii cu minim 
1000 de participanți, elevi si angajati în Municpiul Codlea;  

➢ un afis cu mesaj antidiscriminare postat în 150 de exemplare la instituții, companii, școli din 
Municipiul Codlea;  

➢ un film de sensibilizare cu privire la discriminare care va fi difuzat în cadrul proiectului pentru 
un public de 1000 de persoane;  

➢ un spot radio cu mesaj antidiscriminare cu 300 de difuzări la nivel local;  
➢ două evenimente – festivaluri interculturale anuale cu mesaj antidiscriminare a câte două zile, 

cu participarea a 1000 de persoane;  
➢ minim 150 de întâlniri individuale cu membri ai comunității din Mălin pentru animare în 

vederea implicării la soluționarea problemelor comunității;  
➢ minim 10 intâlniri de grup cu membri ai comunității din Mălin pentru animare în vederea 

implicării la soluționarea problemelor comunității;  
➢ minim 10 intâlniri individuale cu reprezentanți ai companiilor angajatoare din Municipiul 

Codlea în vederea implicării la soluționarea problemelor comunității din Malin;  
➢ minim 5 intâlniri cu medici în vederea implicării la soluționarea problemelor comunității din 

Mălin; minim 15 intâlniri cu cadre didactice în vederea implicării la soluționarea problemelor 
comunității din Mălin;  

➢ minim 10 intâlniri cu reprezentanți instituții publice în vederea implicării la soluționarea 
problemelor comunității din Mălin;  

➢ minim 5 intâlniri cu reprezentanți ai societății civile cu activitate în Municipiul Codlea în 
vederea implicării la soluționarea problemelor comunității din Mălin;  

➢ minim 7 întâlniri comune cu membri ai comunității din Mălin, cu reprezentanți ai sectorului 
economic, ai instituțiilor publice și ai societății civile pentru identificarea unei nevoi/ probleme 
și soluționarea acesteia prin implicarea tuturor factorilor. 
 

- În cadrul Programului Capacitate Administrativă proiectul “POlitici in Turism pentru o Dezvoltare 
Durabilă” în cadrul apelului Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula 
politici publice alternative  
Semnarea contractului va fi în luna mai 2018. 
Principalele obiective sunt ale proiectului vizează Creșterea capacității ONG-urilor de la nivel 
național, în special din domeniul turismului, de a formula și promova propuneri alternative la politicile 
publice privind turismul, inițiate de Guvern. Îndeplinirea obiectivului se concentrează pe creșterea 
calității și eficienței activităților/ acțiunilor de implicare a ONG-urilor din domeniul turismului în 
demersul de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern cu 
scopul dezvoltarii/ promovarii unui turism sustenabil. 
 



 
În funcție de nevoile identifricate și  deschiderea liniilor de finanțare, ADDJB se va implica în 
elaborarea de noi proiecte 
 
 
 
Activitatea 7 

➢ Dezvoltarea și implementarea de evenimente  
1. Schimburi de experiență 

În cadrul acordului de colaborare încheiat în mai 2016 cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord 
Moldova propunem organizarea la Brașov unui eveniment comun de promovare care să ofere 
posibilitatea de colaborare în domeniile economic și cultural. 
Evenimentul să conțină pe atât parte de promovare, tradiții, produse – târg, deschis publicului larg 
precum și parte de întâlniri, seminarii, dezbateri, expoziții 
 

2. Organizarea de dezbateri de interes general 
Ex - dezbaterea despre viitorul Europei cu implicarea și pentru tineri  
 

3. Eveniment de promovare a tradițiilor, produselor locale, obiceiuri în colaborare cu GAL-urile 
din județ 

 
 
Întocmit 
Director executiv 
Luciana Gliga 


